
 

Voorwaarden trainingsmogelijkheden Leisure World Ice Center Seizoen 2013/2014 

- Leden van de vereniging kunnen uitsluitend trainen indien zij in het bezit zijn van een geldige 

lidmaatschapspas. 

- De lidmaatschapspas ten behoeve van trainingen is uitsluitend geldig op de 

trainingsavond/morgen zoals bij aanvang van het seizoen is afgesproken en kan niet op 

andere trainingsuren of recreatieve uren gebruikt worden. 

- De pas dient eenmalig aangeschaft te worden voor € 10,00 en is persoonsgebonden. 

- Voor bestaande leden (in het bezit van de huidige pas) kan de pas opgewaardeerd worden 

tegen een vergoeding van € 2,50. Indien er een tweede of derde pas aangekocht dient te 

worden bedraagt dit telkens € 2,50. 

- Bij aanvang van het nieuwe seizoen zal de vereniging vroegtijdig een ledenlijst beschikbaar 

stellen. De passen worden voor aanvang van de training door de secretaris afgehaald en 

betaald.  

- Trainingsuren zijn beschikbaar ondervoorbehoud en afhankelijk van het aantal inschrijvingen, 

op de volgende tijden: 

Maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond van 18.15 uur tot 19.25 uur. 

- De trainingen vangen aan op maandag 23 september 2013 t/m vrijdag 14 maart 2014. 

- Als het zwaailicht aan is mag het ijs niet betreden worden of dient men het ijs direct te 

verlaten.  

- Tijdens de reguliere kerstvakantie is er geen trainingsijs beschikbaar. 

- Abonnementen kunnen tussentijds niet aangepast of beëindigd worden. 

- Bij verlies van de lidmaatschapspas dient een nieuwe pas aangekocht te worden voor € 10,=. 

- In de genoemde tarieven zoals aangegeven op pagina 2 zijn de lange baan wedstrijden 

inbegrepen. Voor alle wedstrijden kan online ingeschreven worden.  Indien de wedstrijden 

geen doorgang vinden of inschrijving niet mogelijk is vindt er geen restitutie plaats. 

- Uiterlijk 1 week voor aanvang van de wedstrijd wordt de wedstrijd ook voor derden online 

gezet. Dit houdt in dat u tijdig dient aan te melden wilt u kunnen deelnemen aan de 

wedstrijd. Het aantal deelnemers per wedstrijd is  gelimiteerd.  

- Het wedstrijdreglement kunt u online vinden op onze website onder “wedstrijden”.  

- Voor deelname aan de wedstrijden geldt dat uw leden moeten beschikken over een geldige 

KNSB licentie. Indien er deelgenomen wordt aan een marathon wedstrijd dienen uw leden 

een marathon oormerk te hebben.  

- Voor ouders/begeleiders die niet schaatsen kan er een stempelkaart aangekocht worden ad. 

€ 10,00. Hiermee heeft één ouder cq. begeleider tijdens het trainingsuur de gelegenheid het 

kind te helpen bij het aan- of uittrekken van de schaatsen. Of kan er gebruik worden gemaakt 

van het bezoekerskaartje van € 2,50 inclusief een kop koffie of thee in ons restaurant. 

 

 



- Per vereniging kunnen in overleg blanco trainingspassen voor de trainers aangekocht 

worden. Deze zijn niet naamsgebonden. Indien in het seizoen van trainer gewisseld dient te 

worden kan de pas door de nieuwe trainer gebruikt worden. Het aantal passen is afhankelijk 

van het aantal leden dat op Leisure World Ice Center traint.  

 

 

Tarieven 2013/2014     1 maal trainen per week 

Pas        €   10,00   

Pupillen tot en met 12 jaar    € 120,00   

Jeugd 13 tot en met 16 jaar   € 150,00   

Volwassenen vanaf 17 jaar en ouder  € 210,00   

Trainer       €   75,00    

 
Tarieven 2013/2014     2 maal trainen per week 

Pas        €   10,00   

Pupillen tot en met 12 jaar    € 185,00  

Jeugd 13 tot en met 16 jaar   € 250,00    

Volwassenen vanaf 17 jaar en ouder  € 340,00   

Trainer       € 150,00    

 
Tarieven 2013/2014     3 maal trainen per week 

Pas        €   10,00   

Pupillen tot en met 12 jaar    € 255,00  

Jeugd 13 tot en met 16 jaar   € 315,00    

Volwassenen vanaf 17 jaar en ouder  € 400,00   

Trainer       € 225,00 
 Pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere leden of gezinsleden. 

 Pas kan uitsluitend bij aanvang van het seizoen 2013/2014 aangekocht worden. Nieuwe leden 
kunnen tussentijds instromen tegen dezelfde tarieven. Per 1 januari 2014 zullen de tarieven voor 
nieuwe leden aangepast worden aan de resterende trainingsmaanden die dan nog beschikbaar zijn.   

 Pas is niet te gebruiken op recreatieve tijden of andere trainingsmomenten dan waarvoor bij 
aanvang is ingeschreven door de vereniging.  

 Indien om gezondheidsbeperkingen of andere redenen niet getraind kan worden vindt er geen 
restitutie plaats.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


